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FOR STRUER KOMMUNE
BIBLIOTEKSPOLITIK
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Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblio-
teksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Bibliotekets skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, 
tidsskrifter og andre egnede materialer til rådighed.
Struer Bibliotek udgør en vigtig del af kommunens samlede sociale og kulturelle liv og 
har også en særlig betydning i demokratisk og oplysningsmæssig henseende.

INDLEDNING

”Lokalerne skal være åbne, indbydende - så man 
får lyst til at sætte sig og være på stedet”Brugerne siger
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Biblioteksområdet generelt i Danmark er under stor forandring. Globaliseringen skaber nye 
udfordringer, og EU-kommissionens redegørelse fra 2007 om ”Danmarks strategi for livslang 
læring” bygger bl.a. på at bibliotekerne tager et medansvar for opkvalificering og fremtidssik-
ring af Danmark ved at give relevante lærings- og oplysningstilbud til alle.

Struer Bibliotek skal på linie med folkebibliotekernes formålsparagraf fremme oplysning, ud-
dannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materia-
ler til rådighed såsom musik, internet og multimedier.

Der skal lægges vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet i materialevalget og ikke tages hensyn 
til religiøse, moralske eller politiske synspunkter.

Struer Bibliotek skal sikre fri og lige adgang 
til information og viden.
Struer Bibliotek skal være aktiv og udadvendt.
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BIBLIOTEKET ER ...

… åbent og tilgængeligt
 
Biblioteksrummet skal give mulighed for oplevelse, aktiviteter, fordybelse, kommunikation og 
læring. Det skal være et mødested for alle aldre og være præget af mangfoldighed og tidssva-
rende medier. Der skal være mulighed for at komme udenfor almindelig arbejdstid.

Hvad vil vi gøre?
Inddrage brugere i biblioteksudviklingen, f. eks. ved at udveksle information og oprette grupper 
af frivillige.
Skabe et forum for lokal debat.
Give borgere mulighed for aktiv deltagelse i det lokale liv

… for børn og unge
 
Biblioteket er en vigtig institution med hensyn til at understøtte børn og unges nysgerrighed 
overfor tekst, billeder og lyd og medvirke til at styrke lysten og interessen i forhold til medier 
indenfor disse områder.

Hvad vil vi gøre?
Arbejde tæt sammen med børneinstitutioner, skolebiblioteker, biograf m.v.  
Tilbyde et godt og trygt biblioteksrum, der udfordrer, men også giver ro til at være.
Stimulere læselysten og understøtte børn og unges faglige og personlige udvikling.
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”Der skal være plads til alle mennesker i alle aldre! 
Både glade børn, stille avislæsere, intellektuelle nørder, 
kreative faglitteraturbrugere og mange andre.”

… for dem, der vil være klogere
Biblioteket skal understøtte livslang læring gennem relevante og attraktive undervisningstilbud
Biblioteket skal stå for litterære og andre arrangementer, gerne i samarbejde med andre.
Biblioteket skal medvirke til integration.
Bibliotekets personale skal hjælpe brugerne med at forstå og bruge offentlige hjemmesider.

Hvad vil vi gøre?
Afholde målrettede IT-kurser.
Fokusere på indsats for udenlandske børn, unge og voksne med behov for sprog- og lektiehjælp.

”Fremtiden bliver elektronisk, så måske skal bibliotekerne 
udvikle sig til at være kulturelle samlingssteder - inkl cafe, 
lektielæsningssted, foreningslokaler, mange edb-opkoblin-
ger, foredrag, musik.”

Brugerne siger

Brugerne siger
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”Jeg kan lide at bøgerne bliver udstillet
så man bliver inspireret til at kigge i dem”

… for alle
Biblioteket skal yde service til grupper med særlige behov.
Biblioteket skal tilbyde decentrale og mobile løsninger.
Biblioteket skal søge at være til stede, hvor mange færdes:  
- virtuelt og fysisk på mødesteder, i butikker og kultursteder. 
Biblioteket skal informere og yde service til turister.

Hvad vil vi gøre?
Arbejde hen imod fleksible bibliotekstilbud, som kan tilpasses forskellige brugerønsker.
Tilpasse den kommunale turistservice i forhold til den udvikling der sker i  
turistvirksomheden.
Udvikle og udvide personalets kompetencer som formidlere.
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… for fremtiden
Biblioteket er opmærksom på, at det spiller en vigtig rolle i bevarelsen af kulturarven.
Biblioteket har partnerskaber med offentlige og private aktører.
Biblioteket har kontakt med brugerne og samarbejder med brugere, der ønsker at bidrage med 
idéer og med at føre dem ud i livet.

Hvad vil vi gøre?
Biblioteket tilpasser sine tilbud i takt med digitaliseringen og IT-udviklingen i samarbejde med 
andre aktører - lokalt og nationalt.
Biblioteket arbejder målrettet mod at knytte brugerne tættere til sig igennem eksempelvis 
frivilliggrupper og digitale løsninger.

• besøgte 125.000 Struer Bibliotek (den mest besøgte kommunale institution)
• var der 7.320 aktive lånere 
• udlånte biblioteket 316.000 materialer svarende til ca. 14 materialer pr. indbygger
• havde bibliotekets hjemmeside mere end 60.000 besøg
• var den samlede materialebestand på mere end 113.000 enheder – heraf  ca. 97.000 bøger
• abonnerede biblioteket på 600 tidsskrifter, aviser og andre seriepublikationer
• lånte biblioteket ca. 8.300 materialer fra andre biblioteker  
• udlånte biblioteket ca. 14.000 materialer til andre biblioteker
• havde biblioteket åbent 65 timer om ugen inkl. bogbus og Midtpunktet
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Struer Bibliotek   Tlf. 96 84 85 00 
Infocenter Struer   biblioteket@struer.dk
Smedegade 7, 7600 Struer www.struerbibliotek.dk

I december 2007 besluttede det daværende kultur- og fritidsudvalg at igangsætte udarbejdelsen 
af en bibliotekspolitik. I takt med at biblioteket får flere og bredere opgaver, er det vigtigt at 
kommunen tænker biblioteket aktivt med ind i de kulturpolitiske overvejelser, som løbende 
finder sted og dermed sikrer det bedst mulige tilbud til borgerne. Bibliotekspolitikken er med 
til at udpege retningen for det fremtidige bibliotekstilbud og ligge en plan for hvorledes biblio-
teksvæsenet skal udvikle sig i de kommende år.

  

En lang proces har udmøntet sig i denne bibliotekspolitik, som gerne skulle sikre, at vi får et 
bibliotek som imødekommer børn, unge, voksne og ældres aktuelle ønsker og interesser. 
Et bibliotekstilbud, som man befinder sig godt med, og som samtidig peger fremad mod den 
stigende digitalisering og en lang række af de virtuelle løsninger, som findes på biblioteksområ-
det i dag.

HVORFOR SKAL VI HAVE EN BIBLIOTEKSPOLITIK?

• en brugerundersøgelse i både digital og skemamæssig form
• et borgermøde
• et optaktsmøde for politikere
• en inspirationstur for politikere til 2 nordjyske biblioteker, 
  der har tænkt nyt og anderledes
• temamøder med en nedsat følgegruppe, som er med til 
  at kvalificere proces og indhold
• diskussion af  bibliotekspolitiske udkast i kultur- og fritidsudvalget
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